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Valle videregående skole - rehabilitering og nybygg 

Vi viser til tilsendt rapport fra forstudiegruppe datert 6. november 2013.  

 

Oppland Bondelag ga i brev av 20.06.2013 innspill til prosjektgruppen om framtidig tilbud 

om naturbruksutdanninga samt plassering av skolen / deler av skolen. 

 

Vi skrev da bl.a. at det er avgjørende å få en attraktiv 

naturbruksutdanning/agronomutdanning som rekrutterer elever som vil gå videre på grønn 

utdanning samt være et godt tilbud til framtidige agronomer og bønder, og vi pekte på at 

følgende forhold er viktige:  

- God agronomikunnskap vil alltid være nødvendig og grunnleggende kunnskap for 

framtidig bønder, rådgivingsapparatet og framtidige forskere. 

- Vi trenger en skole som har status og bygger karakter – som er attraktiv! For å oppnå 

dette må skolen ha høy faglig kompetanse og et attraktivt pedagogisk opplegg 

- Skolen må ha attraktive og tidsriktige undervisningsrom. 

- De som skal i et videre utdanningsløp etter naturbruksutdanninga, trenger god 

realfagsutdanning og kompetanse. Det er viktig at det blir et godt samarbeid med Lena 

vgs. som sikrer og styrker realfagsutdanninga, og Valle må sammen med Lena 

Videregående skape et videregående skoletilbud som har høy kompetanse og et 

attraktivt tilbud innen realfag. 

- For å være attraktiv for framtidige bønder, agronomer og for de som ønsker en 

naturbruksutdanning med praksis, må Valle tilby: 

- Tidsriktig og moderne utstyr innen fjøs, tekniske løsninger og maskinutstyr. 

- Spennende, lærerike og gode praksisforhold 

 

Om plassering av bygninger og fjøs gjorde vi følgende vurderinger / innspill:  

- Ut fra behovet for styrking av realfagstilbudet og et tettere samarbeid med Lena 

Videregående for å utvikle dette, mener Oppland Bondelag at undervisningsbyggene må 

ligge på Lena slik som i dag. 

- Oppland Bondelag er veldig i tvil om det er tilrådelig å bygge fjøs på Valle eller evt. på 

nærliggende jorder tett inn mot bebyggelsen i Lena sentrum. Dette bl.a. ut fra 

utfordringer om beitemuligheter og gjødselspreding. Det er viktig at landbruket og 
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Valle får et positivt omdømme i nærområdet, og vi er usikre på om et nytt husdyrbygg 

inn mot Lena sentrum vil bidra positivt til dette.  

Oppland Bondelag mener det riktige vil være å renovere eller bygge tidsriktige 

husdyrbygg på Presteseter som gir mulighet til å utnytte de ressursene og den 

mjølkekvota som Valle disponerer i dag. 

 

Forstudierapporten 

Oppland Bondelag gir følgende synspunkter til noen av problemstillingene/spørsmålene i 

rapporten 

 

Plassering av fjøs 

Slik forholden er rundt Valle med svært begrensa arealgrunnlag og sentrumsnært til Lena, 

mener Oppland Bondelag at den beste, og etter vår vurdering eneste realistiske løsningen, 

er delt løsning på Valle - Presteseter.  God husdyropplæring eller utvidet samarbeid med 

Lena Videregående skole er ikke avhengig av kompakt løsning for Valle. 

 

Oppland Bondelag mener det riktige vil være en større besetning med storfe og gris på 

Presteseter. Vi tar ikke standpunkt til om eksisterende kufjøs bør renoveres eller om det 

bør bygges nytt, stort kufjøs på Presteseter. Valget her må gjøres ut fra bygningstekniske, 

husdyrfaglige og økonomiske vurderinger og selvfølgelig slik at det ligger godt innenfor de 

offentlige kravene til hold av husdyr. 

 

Begrunnelse for Oppland Bondelags standpunkt: 

- Vi mener det vil være feil å bygge opp nytt fjøs på Valle/Lena selv om en skulle få 

tilgang på noe mer areal. Bygging av nytt kufjøs på Valle vil gi: 

o Utfordringer med beiting og oppfylling av beitekrav 

o Mye transport av husdyrgjødsel og fôr  

o Luktproblemer overfor beboerne rundt Valle, irritasjon som kan bidra til negative 

holdninger til Valle og landbruksnæringa 

I rapporten uttales at en er usikker på om løsning med fjøs på Valle er gjennomførbart, 

og Oppland Bondelag mener det er unødvendig å utfordre denne usikkerheten. 

- Oppland Bondelag mener det bør bli et stort kufjøs på Presteseter 

o for å utnytte de ressursene Valle har i mjølkekvote og areal på Presteseter 

o Stort fjøs er mest attraktivt for å rekruttere elever til naturbruksutdanning 

o Ved å bygge et undervisningsrom på Presteseter, vil en få en god utnytting av dagene 

på Presteseter med fjøsarbeid og undervisning 

 

Hvis en senere ønsker å etablere ammeku/spesialisert storfekjøttproduksjon, er dette mulig 

å etablere dette i tilknytning til de andre fjøsene på Presteseter. Denne muligheten vil en 

ikke ha hvis en bygger på Valle. 

 

Et moment som etter vår vurdering også bør tillegges vekt, er verdien av fjøsene hvis det 

blir store endringer i naturbruksutdanning eller rekruttering til denne. 

Fjøs på Valle vil ikke ha noen verdi ved evt. endringer i drifta/undervisninga, mens fjøs på 

Presteseter vil gi en komplett driftsenhet som kan stå på egne ben ved evt. endringer i 

naturbruksutdanninga. 
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Andre forhold 

- Oppland Bondelag mener det må jobbes mer med et utvidet samarbeid mellom Lena 

Videregående og Valle, og at elevflyten kan gå begge veier. En må tenke at elever på 

Lena Videregående i enkelte fag kan forflytte seg til Valle, ikke bare fra Valle til Lena. 

Dette betinger at Valle får topp moderne undervisningslokaler for enkelte fagområder, 

og det mest nærliggende er realfag, biologi, bioenergi. 

- For å rekruttere elever til naturbruksutdanning fra hele fylket, er det viktig at det satses 

nødvendige midler på internattilbudet. 

 

Vi ønsker lykke til med arbeidet og stiller gjerne for samtaler og nye innspill hvis det er 

ønskelig. 

 

 

 

Med hilsen 

Oppland Bondelag 

 

Trond Ellingsbø 

Styreleder 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

                 Ola Råbøl 

          

 

 

          

 


